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XX PUCHAR PILSKA W NARCIARSTWIE 
WYSOKOGÓRSKIM 

 
Termin zawodów: 16.02.2020r. 
Biuro zawodów: Schronisko PTTK na Hali Miziowej, Korbielów 
Dyrektor zawodów: Marcin Zwoliński 
Kierownik trasy: Tomasz Król  
Sędzia główny: Krzysztof Kośny 
Delegat PZA: Dariusz Finster 
 
Program zawodów: 
 
15.02.2020 (sobota) 
godz. 16:30 – otwarcie biura zawodów 
godz. 20:00 – odprawa zawodników 

16.02.2020 (niedziela) 
godz. 8.30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 
godz. 8:45 – ewentualna odprawa przedstartowa 
godz. 9:15 – przedstartowa kontrola zawodników 
godz. 9:30 – start zawodników we wszystkich kategoriach 
od godz. 12:00 – posiłek 
godz. 15:30 – wywieszenie wyników  
godz. 15:30 – 15:45 – przyjmowanie protestów  
godz. 16:00 - ogłoszenie oficjalnych wyników, dekoracja zwycięzców i losowanie nagród 
 
Wpisowe:  
 

● 80zł - wpłata na konto Klubu do dnia 12.02.2020 (płatność przy zapisie na zawody za               
pośrednictwem Blue Media) 

● 100zł - wpłata (15.02.2020 lub 16.02.2020) w biurze zawodów 
● 25 € / 630 KC - dla zawodników ze Słowacji i Czech – płatne TYLKO w biurze zawodów                  

(15.02.2020 lub 16.02.2020)  

  

W pakiecie: numer startowy, ubezpieczenie, posiłek i upominek. 
 
Opłata wpisowa NIE PODLEGA zwrotowi. 
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Zgłoszenia: poprzez formularz na stronie https://bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/443 (do 14.02.2020)        

oraz w biurze zawodów (15.02.2020 i 16.02.2020)  
 
Kontakt do (zgłoszenia/wpisowe ) : e-mail: klub@kandahar.pl  

         Marcin Zwoliński : 602 552 969 ;  
         Dariusz Kafarowski : 505 453 127 ; 

 
Rezerwacja noclegów (15/16.02.2020) tylko drogą mailową: kandahar.rezerwacje@gmail.com - należy         
podać imię i nazwisko oraz ilość osób (mile widziany nr tel. kontaktowego). Rezerwacja noclegów do dnia                
12.02.2020 roku lub końca wolnych miejsc. Po tym terminie rezerwacji można dokonać tylko poprzez              
Recepcję Schroniska. Ceny noclegów: 

● pokoje 9, 8, 5 osobowe - 35 zł/osoba/doba 
● pokoje 3, 4 osobowe - 45 zł/osoba/doba 
● pokoje 1, 2 osobowe - 55 zł/osoba/doba 

 
Kontakt do (rezerwacje noclegów) : e-mail: kandahar.rezerwacje@gmail.com  

        Maciej Trznadel : 501 459 917 ;  
 
Planowana trasa – TEAM (zespoły 2 osobowe) > kategorie: juniorka / junior, seniorka / senior,               
nestorka / nestor – dł. trasy +/-20km oraz przewyższenie +/- 1.650m: 

START > Hala Miziowa – podejście na Pilsko – zjazd do odbicia czerwonego szlaku – podejście na Kopułę                  
Pilska – zjazd na Kopiec – zjazd przecinką graniczną na Muńczolik (Sypurzeń), następnie drogą leśną do                
doliny Potoku Cebulowego – podejście drogą leśną na Halę Jodłowcową, dalej do zielonego szlaku na Halę                
Miziową – zjazd wzdłuż czarnej nartostrady do Szczawin, następnie czerwoną nartostradą do punktu             
kontrolnego – podejście drogą leśną na Solisko Miziowe, następnie grzbietem do czerwonego szlaku, dalej              
czerwonym szlakiem do Hali Miziowej, podejście na Kopułę Pilska żółtym szlakiem – zjazd przecinką              
graniczną na Muńczolik (Sypurzeń), następnie drogą leśną do doliny Potoku Cebulowego podejście leśną               
drogą na Halę Jodłowcową, dalej do zielonego szlaku na Halę Miziową – zjazd: wzdłuż czarnej nartostrady                
do Szczawin – podejście: czarną nartostradą na Halę Miziową > META. 
 
Planowana trasa – SINGLE (indywidualna) > kategorie: kadetka / kadet, turystyczna – dł. trasy               
+/-11km oraz przewyższenie +/- 880m): 
START: Hala Miziowa – podejście na Pilsko – zjazd do odbicia czerwonego szlaku – podejście na Kopułę                 
Pilska – zjazd na Kopiec – zjazd przecinką graniczną na Muńczolik (Sypurzeń), następnie drogą leśną do                
doliny Potoku Cebulowego – podejście drogą leśną na Halę Jodłowcową, dalej do zielonego szlaku na Halę                
Miziową > META. 
 
Planowana trasa – SINGLE (indywidualna) > kategorie: dzieci – dł. trasy +/- 5,5km oraz przewyższenie               
+/- 500m: 
START > Hala Miziowa – podejście na Pilsko – zjazd do odbicia czerwonego szlaku – podejście na Kopułę                  
Pilska – zjazd na Kopiec – zjazd przecinką graniczną na Halę Miziową > META. 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w dniu zawodów warunków 

śniegowych. 
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REGULAMIN ZAWODÓW 
 

WARUNKI KLASYFIKACJI 
 

§ 1 
W zawodach klasyfikowani są wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie (weryfikacja na            
podstawie oświadczenia zawodnika), którzy ukończą zawody. 
 
 

FORMUŁA ZAWODÓW 
 

§ 2 
Klasyfikacja zespołowa (trasa TEAM) oraz indywidualna (trasa SINGLE) . Pomiar czasu liczony od startu              
do mety. Start wspólny. 
 
 
 

KATEGORIE ZAWODNIKÓW 
 

§ 3 
Zawodnicy klasyfikowani są w sześciu kategoriach oraz pięciu podkategoriach, w zależności od płci i wieku               
(decyduje rok urodzenia): 
 

kategoria podkategoria wiek w latach rok urodzenia 

dzieci dziewczynki / chłopcy 12 – 13 – 14  2008 – 2007 - 2006 

kadetka / kadet  15 - 16 - 17 2005 – 2004 – 2003 

turystyczna kobiety / mężczyźni 18 i więcej 2002 i starsi 

juniorka / junior  18 - 19 - 20 2002 – 2001 – 2000 

 
seniorka / senior 

 

espoir K/ espoir M 
 
 

weteranka / weteran 

21 - 22 - 23 1999 – 1998 – 1997 
24 do 39 1996 – 1981 

40 do 49 1980  - 1971 

nestorka / nestor 
 

 
master K / master M 

50 do 59 1970 – 1961 
60 i więcej 1960 i starsi 

 
Zawodnicy startujący w zespołach mieszanych (kobieta + mężczyzna) klasyfikowani są razem z zespołami             
męskimi. W przypadku startu zawodników z dwóch różnych kategorii wiekowych - taki team jest              
klasyfikowany w kategorii mocniejszej. 
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Wymagane wyposażenie: 
 

● narty, 
● wiązania, 
● buty,  
● kijki,  
● foki – zalecane 2 pary 
● odpowiednie ubranie, 

● rękawice, 
● kask, 
● plecak, 
● okulary (gogle) 
● czapka (opaska), 
● folia NRC 

● gwizdek 
● min. 1 litr napoju 

 
 

 
 
Organizacja zawodów, wyposażenie zawodników oraz ich zachowanie na trasie jest          
normowane przez aktualny Regulamin Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim PZA, który          
ma także zastosowanie do niniejszych zawodów, we wszystkich nieuregulowanych kwestiach          
w niniejszym regulaminie. 
 
 
Za rozstrzyganie kwestii spornych odpowiedzialny jest Organizator. 
 
Obsługa zawodów: 
 
Biuro zawodów – 3 osoby 
Start / Meta – 3 osoby 
Kopiec – 2 osoby 
Kopuła Pilska – 2 osoby 
Potok Cebulowy – 2 osoby 
Hala Szczawiny – 2 osoby 
Sędziowie kierunkowi – min. 2 osoby 
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